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Hoe halen we alles uit de Greenport 
Westland Oostland?
Verslag van de Workshop verdiencapaciteiten op 17 juni Stakeholderbijeenkomst op 30 juni.

Achtergrond

Greenport-Westland Oostland is mondiaal de toonaangevende tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en welbevinden. Het 

bedrijfsleven en overheden in de Greenport delen de ambitie dit ook naar de toekomst te blijven. Hierbij ligt de focus op 

het vergroten van de verdiencapaciteiten voor de Greenpoort in samenhang met het doorgroeien van de gemeente Westland 

waarbij een duurzame economie, leefbaarheid voor haar inwoners en de bereikbaarheid centraal staan. Om de gestelde ambi-

tie vorm te geven, zijn de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland een gebiedsverkenning gestart naar een gezamen-

lijke ontwikkelstrategie voor de toekomst en een investeringsagenda voor de korte termijn.

In het kader van deze gebiedsverkenning zijn LEI Wageningen UR, Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs gevraagd om 

een strategisch handelingsperspectief op te stellen. Het vergroten van verdiencapaciteiten staat daarbij centraal.

Er is eerst een QuickScan gemaak van een viertal verdiencapaciteiten. Tijdens een interactieve workshop op 17 juni met 

diverse stakeholders bij Ammerlaan The Green Innovator in Pijnacker zijn deze verder uitgewerkt en zijn de verdiencapaci-

teiten gevisualiseerd met behulp van ruimtelijke bouwstenen. Er is daarbij per verdiencapaciteit ingegaan op de onderdelen: 

economie, logistiek, ruimte, kennis en innovatie en duurzaamheid.

Op 30 juni heeft provincie Zuid-Holland een stakeholderbijeenkomst georganiseerd bij Looije Tomaten in Naaldwijk. Een 

brede groep stakeholders is daar op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het MIRT-proces en het Handelingsper-

spectief Westland-Oostland. De deelnemers is toen ook gevraagd in werkgroepen bijdragen te leveren aan een aantal voor het 

MIRT en Handelingsperspectief relevante thema’s.

Dit verslag bestaat uit twee delen.  Het eerste deel geeft een korte toelichting op het begrip verdiencapaciteit en het ont-

werpproces dat wordt ingezet voor het ontwikkelen van het Handelingsperspectief. Dit is gepresenteerd op de workshop van 

17 juni. Vervolgens wordt er per verdiencapaciteit een samenvatting van de QuickScan, inclusief toevoegingen van de work-

shopdeelnemers gegeven en is het resultaat (bouwstenenbeeld) van de ontwerpsessie tijdens de workshop weergegeven. Dit 

beeld is daarbij niet getoetst aan de praktijk. Het % bouwstenen geeft aan de onderlinge verhouding van het aantal gebruik-

te bouwstenen aan.  Het tweede deel geeft een samenvatting van de drie groepsdiscussies weer van de bijeenkomst van 30 

juni. 

Het verslag dient vooral als terugkoppeling naar de deelnemers en moet ook op die manier worden beschouwd. Het is een 

weergave van de inbreng van de aanwezige deelnemers. Voor de verslaglegging zijn uitspraken niet getoetst of onderbouwd. 

Het betreft hier dan ook niet eindresultaten en/of een eindproduct. De resultaten van de bijeenkomsten worden door het 

onderzoeksteam eerst geanalyseerd voordat ze als mogelijke input worden gebruikt voor het handelingsperspectief. Ook zijn 

de hier beschreven ruimtelijke bouwstenen nog niet compleet en definitief.
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Verslag workshop 17 juni
Verdiencapaciteiten
Greenport Westland-Oostland
 
Tot nu toe vormt de draaischijffunctie de economische spil voor het gebied. Maar Greenport Westland-Oostland wil haar ver-

dienmogelijkheden uitbreiden naar nieuwe producten, nieuwe markten en cross-overs met andere sectoren. Het is belangrijk 

om inzicht te krijgen in de potentie van deze nieuwe verdiencapaciteiten en hun ruimtelijk-economische randvoorwaarden. 

Het begrip verdiencapaciteit houdt in: ‘Wat en op welke wijze kan het tuinbouwcluster in Greenport Westland-Oostland ver-

dienen met een bepaalde functie’. Het begrip verdiencapaciteit is dan ook breder dan verdienmodel, dat van toepassing is op 

bedrijven of organisaties.

Hierna worden vier verdiencapaciteiten behandeld. Deze verdiencapaciteiten sluiten aan op de ambities en de pro-

duct-marktcombinaties van Greenport Westland-Oostland (Bedrijfslevenvisie 2030; Mondiale tuinbouwkern voor voedselvoor-

ziening, gezondheid en welbevinden, Greenport WO). Het gaat om:

- Draaischijffunctie

- Internationalisering van kennis en technologie

- Stad en tuinbouw; veilig voedsel en groen

- Voeding, gezondheid en welbevinden.

Bij alle verdiencapaciteiten is duurzaamheid en/of het streven naar kringloopsluiting (circulaire economie) een basis-

voorwaarde. Het betreft daarbij kringloopsluiting op regioniveau. Daarnaast is kennis en innovatie een thema dat bij alle 

verdiencapaciteiten van belang is. De beschrijving van de verdiencapaciteiten die verderop in dit verslag volgt, is gebaseerd 

op literatuurstudie en de resultaten uit de workshop van 17 juni 2015.
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Ontwerpproces Handelingsperspectief
Greenport Westland Oostland

Speciaal voor de Greenport Westland Oostland hebben van Bergen Kolpa Architecten en het LEI Wageningen een interactief 

werkwijze ontworpen. Een werkwijze waarmee ondernemers, kennispartijen en overheid samen hun ruimtelijk economische 

doelen kunnen verkennen en visualiseren.

Eerst gaan we aan de slag met economische en ruimtelijke bouwstenen…

Voor elke verdiencapaciteit is daartoe een ‘speelveld’ gemaakt waarop met ruimtelijk-economische bouwstenen verschillende 

ketens binnen de sector uiteengelegd kunnen worden. Het betreft bouwstenen in de productie, veredeling & toelevering, han-

del & logistiek, kennis & diensten, water& energie, wonen & recreatie. Een aantal bouwstenen als nieuwe productie & innovatie 

en een serie blanco kaarten kunnen door de deelnemers zelf nader worden ingevuld. Tevens kunnen een aantal kwalitatieve 

prestatieindicatoren nader worden ingevuld zoals het type arbeidsmarkt, duurzaam (her)gebruik van grondstoffen en lokale 

of mondiale economische doelen.

..en met deze bouwstenen geven we inzicht in de verdiencapaciteiten voor de Greenport….

Op deze wijze krijgen alle deelnemende partijen inzicht in de ruimtelijk-economische aspecten van de verdiencapaciteiten 

en kunnen ze al spelend en discussiërend gezamenlijk nieuwe inzichten toevoegen; Hoe zien toekomstige korte ketens eruit? 

Hoe gaat de handel en logistiek aan belang winnen binnen de Draaischijffunctie? Uit welke componenten bestaat een Interna-

tionale kennis campus?

Vervolgens kijken we naar de specifieke gebiedskenmerken.…en passen we de verdiencapaciteiten ruimtelijk in…

De resultaten uit deze workshop(s) zullen we vervolgens in een aantal ontwerpateliers vergelijken met specifieke gebieds-

kenmerken. Waar zitten kansen en waar zitten bedreigingen per verdiencapaciteit? Welke gebieden zijn al geschikt en welke 

gebieden moeten we (her)ontwikkelen? Met deze inzichten kunnen we gaan werken aan een handelingsperspectief voor de 

toekomst van De Greenport.
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Draaischijffunctie
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Draaischijffunctie

Inleiding

Bij de verdiencapaciteit draaischijffunctie gaan we uit van de klassieke definitie: ‘Logistieke hub: in Nederland en in buiten-

land geproduceerde en/of ver/bewerkte producten worden verhandeld, getransporteerd en/of geëxporteerd.’ Het gaat 

daarbij om relatief veel import en export. De functie omvat dus ook producten die Nederland binnenkomen, hier worden 

bewerkt en vervolgens worden geëxporteerd. Ofschoon effectiviteit en efficiëntie van productie, handel en logistiek van het 

verse product bij de draaischijffunctie centraal staat (kostprijsfocus), omvat het ook de waardetoevoeging van producten 

door be-/verwerking. Er is een duidelijke en sterke relatie met mainport Rotterdam (groente en fruit) en Schiphol (bloe-

men). 

Voorbeelden van bedrijven uit Greenport WO waar de draaischijffunctie op van toepassing is, zijn: Lans Bedrijven, Agrocare, 

Best Fresh Group, Dutch Flower Group en De Winter Logistics.

Economie

De draaischijffunctie is al geruime tijd de belangrijkste verdiencapaciteit binnen Greenport WO en zal in de toekomst een 

belangrijk aandeel houden. Wel verschuift het zwaartepunt van de productiefunctie (qua areaal en toegevoegde waarde) 

geleidelijk naar toelevering (incl. dienstverlening), handel en logistiek. Wat producten betreft, zal de focus verschuiven 

naar hoogwaardige producten (‘Prada’ van versmarkt), maar zullen ‘bulkproducten’  voor o.a. Aldi en Lidl substantieel aan-

wezig blijven. Het creëren van toegevoegde waarde van (import)producten door bewerking en verwerking zal een belangrijk 

aandachtspunt moeten zijn. 

Een vraagpunt is hoe buitenlandse investeerders in een logistieke keten in de Greenport/mainport moet worden beoordeeld. 

Is dit een negatieve of positieve ontwikkeling of is dit niet/nauwelijks van invloed op het functioneren van de draaischijf? 

Logistiek

De handel en logistiek van binnenlandse en buitenlandse producten zal in belang toenemen. Om concurrerend te zijn en te 

blijven is goede en tijdige marktinformatie van de diverse marktsegmenten gewenst, dat vervolgens optimaal wordt inge-

zet om slimmer en efficiënter op de marktvraag in te spelen en ook grote afnemers te ‘ontzorgen’. Hiervoor is een optimale 

fysieke infrastructuur nodig met verschillende modaliteiten (weg, spoor, binnenvaart) en aanwezigheid van groothandel, 

collectie en verwerkingsfaciliteiten. Daarnaast zal de (fysieke en netwerk) relatie met de mainports verder moeten worden 

versterkt. Hierbij kennen de mainports eigen marktregels, die bepalender zijn voor Greenport WO dan omgekeerd. Wel stellen 

verse producten bijzondere en hoge eisen aan de logistiek, waardoor dit een verbindende factor is tussen Greenport WO en 

de mainports.

Een goede fysieke infrastructuur is nodig om de ontsluiting en bereikbaarheid van de Greenport te verbeteren en de verbin-

ding met de mainports te versterken. Dit betreft verschillende modaliteiten (synchromodaal transport: (koel)container) en 

optimaal gelegen locaties van ‘hubs’ voor collectie en be/verwerking van producten.

Om de draaischijffunctie in de toekomst haar betekenis te kunnen laten behouden of zelfs te versterken is een meer coördi-
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natie en samenwerking nodig. Dit betreft niet alleen productie, handel en logistiek, maar ook de organisatie van de logis-

tiek. Kennis (van logistiek en ICT) en big data (marktinfo) ondersteunen deze samenwerking en coördinatie. Samenwerken en 

verbinden van alle betrokken Greenportpartijen staat hiermee centraal in het toekomstbeeld voor de Greenport.

Ruimte

Het ruimtebeslag van de productiefunctie zal mogelijk geleidelijk aan afnemen, maar blijft noodzakelijk voor het functio-

neren van de draaischijf. Wel vraagt de noodzakelijke herstructurering van bestaande gebieden bijzondere aandacht met 

betrekking tot de problematiek van woningen in tuinbouwgebieden en het behoud van strategisch gelegen percelen.  

Kennis en innovatie

Kennis en innovatie is enerzijds gericht op het verkrijgen en analyseren van adequate marktinformatie vanuit de afzetloca-

ties en anderzijds op het slim en efficiënt logistiek inspelen op de vraag vanuit de markt. Ook kennis(ontwikkeling) omtrent 

de organisatie van de logistiek is noodzakelijk om een regiefunctie in de toekomst te behouden/verkrijgen. De kennis zit 

daarbij niet alleen in de greenport (bedrijven en opleidingscentra: MBO/HBO niveau), maar ook daarbuiten in de mainport 

Rotterdam en Schiphol. 

Samenvattend komt de draaischijffunctie neer op:

- Vraaggestuurde productie en logistiek door kennis van de verschillende afzetmarkten.

- Efficiënte logistieke modaliteiten en concepten van binnenlandse/buitenlandse verse producten.

- Centrale regiefunctie op basis van kennis en Big Data.
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Bijlage 1: Draaischijffunctie 

Verdiencapaciteit 
Draaischijffunctie 

Economie 
 

Ruimte(beslag) Logistiek Milieu (energie & 
water) 

Bereikbaarheid & 
leefomgeving 

Kenniscluster 
(onderzoek & 
onderwijs)  

Arbeidsmarkt 

Stand van zaken 
 
Draaischijffunctie 
drijft op 
effectiviteit en 
efficiëntie van 
productie, handel 
en logistiek van 
het verse product, 
maar ook op 
waarde toevoeging 
(be/verwerking)  
 
! kostprijsfocus  
! waarde 

toevoeging 
 

- Groot aandeel(x%) 
in economische 
betekenis GP-WO; 
belang neemt af 

- Daling betekenis 
productie 

- Groei import (EU, 
wereld)  

- Toename betekenis 
toelevering, handel 
& logistiek 

- Focus op 
bestaande/nieuwe  
producten voor 
bestaande/nieuwe 
markten 

- Tuinbouwcluster in 
financieel moeilijk 
vaarwater; weinig 
investeringsruimte 
en vernieuwing 

- Groot voor teelt 
- Relatief groot voor 

handel & logistiek 
- Beperkt voor ver-

edeling toelevering 
- Woningen in 

tuinbouwgebied 
blokkeren  
modernisering 

- Krimp teeltareaal 
(m.n. groente en 
bloemen); 
leegstand/andere 
gebruiksfunctie 

- Stabiel areaal voor 
veredeling & 
toelevering 

- Lichte krimp 
ruimtevraag 
handel & logistiek;  

-  

- Goede  
(fysieke) 
relaties met 
mainports 
Rotterdam en 
Schiphol 

- Intermodaal 
vervoer 
neemt toe 

- Toename 
synchromo-
daal transport 
(container/ 
(koel)reefer) 

- Opkomst 
retail en 
grootwinkel-
bedrijf 

- Productie leunt 
op fossiele 
brandstoffen 
(WKK) 

- Restwarmte en 
CO2 uit 
mainport 
Rotterdam 

- Aandeel 
duurzame 
energie blijft 
achter 

-  

- Is/wordt 
verbeterd: N270, 
N221, A4, A15, 
etc. 

- Huisvesting 
buitenlandse 
werknemers 
aandachtpunt 

-   

- Focus op 
product- en 
procesinnovatie 
in gehele keten 
(technologie) 

- Toename 
automatisering & 
ICT (m.n. in 
keten) 

-  

- Banen met 
teelt/techniek/ 
handel/logistiek 
(op MBO/HBO 
niveau) 

- Productie leunt 
op laag-
gekwalificeerde 
arbeid 

- Matig imago 
tuinbouw  

Randvoorwaarden/ 
eisen aan 

- Nieuwe 
financierings-
modellen (?) 

- Beter risicobeheer 
(kwetsbaarheid 
t.a.v. externe 
invloeden: ziekte, 
klimaat, blokkades) 

-  

- Kasomvang afh v 
sector (klein, 
middel, groot); 
groente > sierteelt 

- Grotere kassen 
buiten GP-WO 

- Strategische tlt-
kavels reserveren  

- Handelsgebieden 
dichtbij hoofd 
infrastructuur 

- Ruimte voor laden 
intermodale units 
en klein aantal 
grote DC’s 

- Woningen 
uitplaatsen 
(woonwijken, 
wooncluster) 

-  

- Versterken 
(fysieke) 
relatie met 
mainports  

- Versterken 
synchro-
modaal 
vervoer 

- Geconditionee
rd transport 

- Warmte-
rotonde en 
(diepe) 
geothermie 
(profit en 
planet) 

- Duurzaam 
water beheer 

-  

- Verdere 
verbetering  
ontsluiting naar 
DC’s 

- Gecoördineerde 
aanpak 
huisvesting 
buitenlandse 
werknemers 

-  

- Versterken 
(operationeel) 
management 

- Versterken 
kennis van ICT 

-  

- Banen voor 
techniek/handel
/logistiek op 
MBO/HBO 
niveau 

- Versterken 
imago tuinbouw 
bij jongeren 
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Internationalisering
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Internationalisering van kennis en 
technologie

Inleiding

Het doel van deze verdiencapaciteit is dat Greenport Westland-Oostland het wereldwijde internationale kennis- en produc-

tiecentrum van de glastuinbouw wordt. 

Bij internationalisering ligt de focus op de export van technologie en kennis naar buitenlandse bedrijven en het opzetten 

van (productie)faciliteiten bij buitenlandse afzetmarkten (local for local). Tevens gaat het om import van kennis via buiten-

landse investeringen in het Nederlandse cluster (o.a. veredeling) en het aantrekken van kennis en kennismedewerkers uit het 

buitenland. Bij export van technologie gaat het niet alleen om de harde technologie (hardware), maar ook om de software, 

zoals procesbesturing en telen op afstand. Voor export van technologie en kennis is een vitaal tuinbouwcluster in eigen land 

een belangrijke voorwaarde.

Voorbeelden van bedrijven uit Greenport WO waarop deze verdiencapaciteit van toepassing is, zijn : RijkZwaan, Syngenta, DNA 

(veredeling),  Dalsem, VB-Group, Priva (toeleverancier), DLV Plant/GreenQ, AAB en WUR-onderdelen (dienstverlening).

Economie

Deze verdiencapaciteit is de tweede qua economische betekenis voor Greenport WO en zal in belang verder toenemen. Export 

van technologie is al jaren aan de orde en ook steeds meer naar landen met een lager technologisch niveau. Ook kennisexport 

neemt in omvang en belang toe. Een goed voorbeeld betreft de veredelingsbedrijven die al jaren wereldwijd opereren met 

proef locaties, maar in Nederland hun R&D houden. Daarnaast neemt de vestiging van productielocaties dichtbij de buiten-

landse afzetmarkt gestaag toe (local for local). Wel verdient dit laatste aandacht, in verband met eventuele verstoring van de 

markt voor Nederlandse producten (o.a. overaanbod op de al verzadigde Europese markt voor groenten). 

Voor de toekomstige positie van deze verdiencapaciteit is een sterke thuisbasis (productie en ondernemerschap) noodza-

kelijk en is kennisontwikkeling en innovatie een voorwaarde. De export van kennis en technologie is ook te danken aan de 

import van buitenlandse producten, zoals zaad en jonge planten, waarover nieuwe kennis wordt ontwikkeld. 

De export van kennis en technologie vindt ook steeds meer plaats in turnkey projecten met inbegrip van teeltmanagement en 

ketenaspecten (afzetplan). Samenwerking tussen partijen in de Greenport is in dit verband het credo. Samen kun je in het 

buitenland sterker staan en een breed en integraal pakket aanbieden, aangepast aan het kennis– en technologieniveau van 

de klant. In dat verband is het opzetten van demonstratie- en opleidingscentra in belangrijke buitenlandse tuinbouwgebie-

den door private Nederlandse partijen een positieve ontwikkeling. Hiermee kan de klant nog beter worden bediend. 

Ruimte en logistiek

Het ruimtebeslag voor de productiefunctie zal mogelijk afnemen, maar zal een minimum omvang moeten behouden om kennis-

ontwikkeling en innovatie door ondernemers met ‘passie’ te kunnen laten plaatsvinden, gericht op toekomstige export van 

kennis en technologie. Het ruimtebeslag van kennistechnologie, toegepaste onderzoekscentra, etc. zal mogelijk toenemen. 

De kennisintensieve toeleveranciers en dienstverleners zullen dicht bij elkaar (blijven) zitten met het oog op het ontwikke-

len van toegepaste technologische kennis.
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Kennis en innovatie 

Om export van kennis en technologie in de toekomst te behouden of zelfs te versterken is een sterke thuisbasis nodig van 

kennisontwikkeling en innovatie op bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Dit zal vooral betrekking hebben op toe-

gepaste technologische kennis. Dit is impliciete kennis die via face-to-face contacten ontstaat. Het is daarvoor belangrijk 

dat deze bedrijven en instellingen relatief dichtbij elkaar zijn gesitueerd. De Greenport Horti Campus is een initiatief dat 

daarop kan inspelen door als demonstratie- en opleidingscentrum te fungeren voor medewerkers en studenten op MBO/HBO 

niveau.

Samenvattend komt internationalisering van kennis en technologie neer op:

- Productie en ondernemerschap (passie) behouden belangrijke plaats als basis voor toekomstige kennis en

innovatie.

- Kennis in relatie tot valorisatie: het gaat niet alleen om technologische ontwikkelingen, maar ook om andere manieren om 

de markt te bewerken. Dit gaat met andere financieringsbronnen, dan alleen bancaire: business model innovation (kapitaal 

van buiten).

- Samenwerking van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen vergroot exportkansen.
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Bijlage 2: Internationalisering kennis en technologie 

Verdiencapaciteit 
Internationalisering 

Economie Ruimte (beslag) Logistiek Milieu (Energie & 
Water) 

Bereikbaarheid & 
leefomgeving 

Kennis (onderzoek & 
onderwijs) 

Arbeidsmarkt 

Stand van zaken 
 
 
Internationalisering 
> focus op export 
van technologie en 
kennis (capacity 
building)  
> uitbreiden NL 
(productie) 
faciliteit  
in buitenland 
> Buitenlandse 
investering in NL 
cluster 
 

- Redelijk aandeel in 
economische 
betekenis GP-WO; 
belang neemt toe 

- Buitenlandse 
financiers in Nl 
cluster (m.n. 
veredeling) 

- Afname betekenis 
productie, handel & 
logistiek van 
producten 

- Lichte toename 
betekenis productie 
in buitenland 

-  

- Krimp voor teelt, 
handel & 
logistiek 

- Lichte toename 
voor toelevering 

- Woningen in 
strategische 
tuinbouw-
gebieden 

- Goede 
(fysieke) 
relatie met 
mainport 
Rotterdam 

-  

- Productie leunt 
op fossiele 
brandstoffen 
(WKK) 

- Restwarmte en 
CO2 uit 
mainport 
Rotterdam 

- Aandeel 
duurzame 
energie blijft 
achter 

-  

- Is/wordt 
verbeterd: 
N270, N221, 
A4, A15, etc. 

-  

- Overdracht 
kennis&kunde bij 
bestaande 
onderwijs en 
kennisinstellingen 

- R&D op high-tech 
bedrijven en 
kennis-instellingen 

- Opzetten 
democentra in 
buitenland 

-  

- (Internationale) 
banen met 
techniek, teelt 
keten, 
management op 
MBO/HBO 
niveau 

-  

Randvoorwaarden/ 
eisen aan 
 
 

- Vitaal cluster in NL 
is basis voor export 
van technologie en 
kennis  

- Samenwerking met 
buitenlandse 
partner voor zowel 
toelevering als 
productie 

- Aanbieden turnkey 
projecten plus 
(ketencontract) 

-  

- Bedrijventerrein 
aan rand GP en 
dichtbij hoofd 
infrastructuur 

- Strategische 
teeltkavels 
reserveren; 

- Woningen 
uitplaatsen 
(woonwijken, 
wooncluster 

-  

-  - Verduurzamen 
energie & 
waterbeheer 

-  

-  - Uitbreiden NL 
faciliteiten voor 
opleiding/training 
buitenlandse 
telers (campus) 

- Aandacht voor 
onderwijs i.r.t. 
cultuurverschillen 
zaken doen in 
buitenland 

- Bedrijfsmodel ‘IDC  
Internationaal’  

-  

- Internationale 
banen voor 
techniek en 
teelt- en keten-
management 

-  
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Stad en Tuinbouw
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Stad en tuinbouw; veilig voedsel en 
groen

Inleiding

Bij deze verdiencapaciteit richt de tuinbouw zich op de regionale markt door het leveren van bestaande en nieuwe producten 

aan de regionale markt (local for local). Daarnaast is er een wisselwerking met het stedelijk gebied door het verlenen van 

diensten. Met betrekking tot de regionale of thuismarkt als afzetgebied wordt hier de ring Londen, Parijs en Berlijn aange-

houden, m.a.w. binnen een straal van ca. 600 km rondom Greenport WO (een dag rijden voor een vrachtwagen). 

Het verlenen van diensten omvat zorg, educatie, recreatie, natuur, etc. en het benutten van reststromen vanuit de stad, 

zoals stedelijk groenafval. Het betreft zowel business-to-consumer als business-to- business activiteiten.Deze verdienca-

paciteit draagt ook bij aan een ‘urban green infrastructure’. 

Voorbeelden van bedrijven uit Greenport WO, waarop deze verdiencapaciteit van toepassing is, zijn: Zorgkwekerij van Mil, 

Boeregoed Volkskas, Tuinzigt, Vers van de teler en DeliXL 247.

Economie

Deze verdiencapaciteit is klein van omvang en heeft nu nog een beperkt aandeel in de economische betekenis van Greenport 

WO. De betekenis zal geleidelijk aan kunnen groeien. Het bedienen van de thuismarkt zal via korte ketens gaan verlopen; 

hetzij local for local in een binnenstedelijke context, hetzij Business2Consumer (B2C) door het uitschakelen van onnodige 

tussenschakels (hooguit één schakel tussen producent en consument). B2C kan belangrijker worden, omdat retailmanagers 

van globaal opererende ketens meer met exclusieve leveranciers (met eigen identiteit) willen werken om zich te onderschei-

den van (opkomende) concurrerende kanalen. Hierdoor komen zij dichter bij de producent te staan. Dit maakt de samenwer-

king met de veredeling ook meer nodig. Aan de andere kant kunnen producenten strategisch partner worden van de retail en 

daarmee hun (onderscheidende) positie verbeteren. 

Behalve verse producten kunnen tuinbouwbedrijven diensten leveren aan de stad en zich bezig houden met het uitwisselen 

van energie, water en nutriënten. Deze activiteiten zullen meestal een nevenactiviteit vormen voor het tuinbouwbedrijf. 

Voor het imago van het bedrijf kan dit juist een sterke verbetering betekenen vanwege haar maatschappelijke betekenis 

(duurzaamheid, transparantie, co-creatie met consumenten (marktkennis) en draagvlak). De focus van tuinbouwondernemers 

ligt op de consument (markt) en de burger, die de producent kennen.

Alternatieve financieringsmodellen, zoals abonnementen, donaties (adopteer een plant) en crowdfunding, zullen meer in 

beeld komen, omdat producenten consumenten en burgers weten te ‘binden’ aan het bedrijf.

Ruimte

Ruimtelijk bezien vraagt de productiefunctie binnen deze verdiencapaciteit niet zo’n groot ruimtebeslag. De tuinbouwbe-

drijven in/nabij de stad zullen in omvang gemiddeld minder groot zijn. 

De tussenhandel zal bij korte ketens deels wegvallen, maar daartegenover zullen meer logistieke centra nodig zijn om la-

dingstromen te combineren. Daarnaast is behoefte aan enkele groothandelsmarkten, waarbij aanbod en vraag fysiek samen-

komen (o.a. ABC Westland). 
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Een f lexibel bestemmingsbeleid is gewenst om diverse aan de glastuinbouw gerelateerde activiteiten (verwerking, handel 

en diensten) op het bedrijf te kunnen toestaan. Daarnaast moet ‘lock in’ van gronden (als pensioen, projectontwikkelaar) 

worden voorkomen. Dit vraagt om een actieve grondstrategie om dynamiek te krijgen. Door het toenemend maatschappelijke 

draagvlak zal productie en wonen weer meer samen gaan.

Logistiek 

Bij korte ketens zal de logistiek fijnmaziger zijn en meer decentraal plaatsvinden. Het is een uitdaging om de fijnmazige 

logistiek met minder tussenschakels kostenefficiënt te doen. Daarnaast is een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de 

greenport nodig (nieuwe infrastructuur) om arbeid sneller richting tuinbouwgebied en distributie richting stedelijk gebied 

te laten verlopen. 

Kennis en innovatie 

Voor deze verdiencapaciteit is instroom van nieuwe kennis en ondernemers (uit de thuismarkt) nodig om deze vorm van tuin-

bouw door te ontwikkelen en carrièreperspectief te bieden voor medewerkers en ondernemers. Daarbij zijn onderwijsfaci-

liteiten binnen de Greenport gewenst om innovatie op de bedrijven te ondersteunen en nieuwe ondernemers en medewerkers 

op te leiden (ten aanzien van o.a. korte ketens en multifunctionele tuinbouw). Voor innovatie zijn ook incubators nodig. Het 

is de vraag of behalve technologische ontwikkeling ook business development in de greenport moet zitten. 

Samenvattend komt Stad en tuinbouw neer op:

- Productie en dienstverlening gaan samen met woonfunctie.

- Korte ketens vereist fijnmazig logistiek en decentrale logistieke centra.

- Uitwisseling van reststromen (energie, water, nutriënten).
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Bijlage 3: Stad en tuinbouw: veilig voedsel en groen 

Verdiencapaciteit 
Stad en tuinbouw 

Economie Ruimte (beslag) Logistiek Milieu (Energie & 
Water) 

Bereikbaarheid & 
leefomgeving 

Kennis 
(onderzoek & 
onderwijs) 

Arbeidsmarkt 

Stand van zaken 
 
 
Stad en tuinbouw 
drijft op de 
interactie tussen 
tuinbouw in en om 
de stad en het 
stedelijk gebied 
 
> Producten 
> Diensten 
 
 
 

- Klein aandeel in 
economische 
betekenis GP-WO; 
belang lijkt toe te 
nemen 

- Integratie 
productie handel & 
logistiek van 
producten 

- Focus op korte 
ketens met 
gevarieerd aanbod 

- Verlenen diensten 
(zorg, educatie, 
recreatie, etc.) 

- Benutten van 
stadsreststromen 

-  

- Beperkt voor dit 
type teelt-
bedrijven; groei is 
ook beperkt van 
omvang 

- Verspreid over de 
tuingebieden 

-  

- Kleinschalige, 
frequentere 
transporten 

-  

- Beleid identiek 
aan traditionele 
tuinbouw 

-  

- Korte afstand 
productie en 
consumptie 

- Variatie in 
bedrijfsbeeld 

-  

- Onvoldoende 
kennis over 
multifunctio-
nele tuinbouw  

-  

- Beperkt aantal 
banen met 
specialisatie 
buiten tuinbouw 

-  

Randvoorwaarden/ 
eisen aan  
 

- Alternatieve 
verdienmodellen 
(differentiatie, 
diversificatie, 
eigenaarschap 
en/of beleving) 

- Alternatieve finan-
cieringsmodellen 
(crowd funding, 
giften, etc.) 

-  

- Flexibel 
bestemmings-
beleid (multi-
functioneel) 

- Herstructurering 
niet belemmeren 

-  

- Fijnmaziger 
infrastructuur 
(‘last mile’) 

-  

- Bovenwettelijke 
eisen/draagvlak 

- Kleinschaligheid 
en multifunctio-
neel vragen 
samenwerking 
en creativiteit 

- Benutten 
stedelijke 
reststromen: 
compostering 
en/of energie-
productie 

-  

- Zichtbaarheid 
bedrijven op 
social media 

-  

- Groene 
opleidingen: 
korte ketens,  
multifunctionele 
activiteit, 
ondernemer-
schap 

-  
-  

- Banen voor 
andere 
specialisaties 
(o.a. zorg) in 
tuinbouw-
omgeving 

- Banen voor brede 
tuinbouw 
(teelt)kennis 
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Voedsel, gezondheid en welbevinden
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Voeding, gezondheid en
welbevinden

Inleiding

Deze verdiencapaciteit omvat activiteiten van het tuinbouwcluster die zich richten op waarde-creatie van (be-/verwerkte) 

producten en reststromen op de zogeheten F-ladder (waardepiramide biobased economy: inhoudsstoffen en reststromen). 

Dit is van (land)fill met lage toegevoegde waarde tot producten voor farma en fun met hoge toegevoegde waarde. 

Het betreft o.a. specifiek geteelde gewassen als producent van groene hoogwaardige plantenstoffen/ extracten (t.b.v. 

farmacie, cosmetica, food en gewasbescherming), gewassen met hoge concentraties plantenstoffen (t.b.v. gezondheid en 

welbevinden), gewassen met positieve bijdrage aan een prettige leefomgeving en het tot waarde brengen van reststromen als 

grondstof voor nieuwe toepassingen (o.a. food & feed, verpakkingen en chemie). Dit komt mede tot stand door crossovers met 

andere sectoren, zoals chemie, health & life science, etc. Waardetoevoeging en –creatie van tuinbouwproducten en reststro-

men staat centraal, maar de vraag is wie hieraan gaan verdienen. Zijn dit bedrijven binnen de Greenport W-O of daarbuiten? 

Dat is afhankelijk van afspraken en samenwerking binnen de keten.

Voorbeelden van bedrijven binnen Greenport W-O, waarop dit van toepassing is, zijn: Koppert Cress (smaak, voedingswaarde), 

Tommies (smaak, voedingswaarde), The Greenery/Duijvestijn (restromen voor verpakking), veredelingsbedrijven (o.a. Rijk-

Zwaan) en afvalverwerkingsbedrijven (o.a. Van Vliet Contrans).

Economie

De omvang en economische betekenis van deze verdiencapaciteit is nog beperkt, maar kan in potentie sterk groeien. Dit is de 

verwachting als tuinbouwproducten onderdeel worden van andere producten, zoals medicijnen. Er is een (toenemende) vraag 

naar plantenstoffen vanuit de chemische/farmaceutische industrie. Dit vraagt om een intensievere samenwerking van de 

greenport met het topsectoren beleid op het terrein van voeding en een gezonde leefomgeving.  

Bewustwording moet worden versterkt om te laten zien dat groen een oplossing kan zijn voor verstedelijking (o.a. daktuinen, 

groene gevels) en vergrijzing en daarmee een prettige en gezonde leefomgeving kan creëren.   

Ook is sense of urgency nodig om deze verdiencapaciteit verder uit te bouwen. Menigeen vindt het een mooi verhaal, maar er 

is geld nodig om deze ontwikkeling te faciliteren. Kennis zal moeten worden ontwikkeld en worden overgedragen. Daarbij is 

een lange adem nodig om kennis, kunde en imago op te bouwen. De meerwaarde zal moeten worden aangetoond. Hierbij komen 

naast gangbare ook alternatieve financieringsmodellen in beeld. Ondanks de recente ontwikkelingen zal collectieve financie-

ring vanuit het tuinbouwbedrijfsleven nodig zijn. In dat opzicht wordt de (coördinerende) rol van het Productschap gemist. 

In dit verband is een sterke faciliterende rol van de greenport(s) een vereiste om bijvoorbeeld shared facilities (incuba-

tors) voor startende bedrijven te creëren en het opzetten van cursussen of masterclasses op belangrijke thema’s te onder-

steunen. 

Een beperkt aantal bedrijven vanuit de veredeling, primaire sector en afvalverwerking richten zich al op inhoudsstoffen 

en/of reststromen, maar vaak nog bezien vanuit het huidige marktperspectief. De economische betekenis van de logistieke 

functie zal afnemen ten gunste van be-/verwerking of dienstverlening (facility management). 
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Ruimte

Op zich vraagt de productiefunctie een minder groot ruimtebeslag als nu. Er zal relatief meer ruimtevraag ontstaan voor 

bedrijven, die zich direct of indirect bezig houden met de winning van inhoudsstoffen of de verwerking van reststromen. 

Productie van gewassen voor een groene leefomgeving hoeft niet perse binnen de greenport plaats te vinden. Er is behoefte 

aan enkele locaties (‘campus’), waar kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen gehuisvest zijn, gericht op innovatie 

en opleiding. Binnen greenport WO zijn in het Westland en Oostland hiervoor al locaties aanwezig of in oprichting (zie verder 

onder Kennis en innovatie).

Logistiek

Een goede logistieke infrastructuur blijft nodig om de gangbare producten te verhandelen en te vervoeren. Snelheid lijkt bij 

producten voor inhoudsstoffen en reststromen minder kritisch, omdat verwerking deels op de bedrijven kan plaatsvinden. 

Kennis en innovatie

Kennisontwikkeling, innovaties en opleiding/training vindt op diverse locaties plaats in de Greenport. Binnen Greenport 

Horti Campus zijn voor het Westland, Oostland (en Barendrecht) demonstratie en/of opleidingscentra (‘campus’) aanwezig of 

in oprichting. Deze centra richten zich op kennisontwikkeling, innovatie en opleiding voor mensen op MBO en HBO niveau. Er 

is daarbij een sterke samenwerking tussen het tuinbouwbedrijfsleven en het onderwijs (SOB: Samenwerking Onderwijs en Be-

drijfsleven). Het betreft vooral de toepassing van technologische kennis in het tuinbouwcluster. Hierbij is impliciete kennis 

een belangrijk element, waarbij face-to-face kennisoverdracht plaats heeft (ervaringskennis). 

Dit wijkt af van bekende campussen, zoals Leiden BioScience park en Wageningen Campus, die zijn gegroepeerd rond een 

gerenommeerde universiteit of instituut, waar vanuit spin-off is ontstaan naar startende bedrijven. Op deze campussen 

vinden meer ‘grote’ innovaties en doorbraken plaats. Hier is sprake van expliciete (wetenschappelijke) kennis, die vrij 

beschikbaar is via allerlei kanalen. In dit verband heeft het Kenniscentrum plantenstoffen bewust gekozen voor Leiden als 

vestigingslocatie. Het staat ten diensten van meerdere greenports in provincie Zuid-Holland en zit dichtbij Leiden BioScien-

ce Park. Voor zover mogelijk worden kennis en innovatie geclusterd, maar is open innovation een belangrijke voorwaarde om 

sprongen voorwaarts te kunnen maken. 

M.b.t. de arbeidsmarkt wordt een gemis gevoeld aan jonge (opgeleide) mensen, die in de greenport aan de slag willen gaan. 

Hoe kan je deze jonge mensen behouden/aantrekken voor de greenport. Het creëren van aantrekkelijke werk- en woonmilieus  

en imagoverbetering van de tuinbouw zullen daaraan zeker bijdragen.

Samenvattend komt Voeding, gezondheid en welbevinden neer op:

- Logistieke functie neemt af ten gunste van bewerking (inhoudsstoffen) en dienstverlening (gezonde en prettige  

 leefomgeving).

-  Toegepaste kennis en innovatie clusteren in de nabijheid van bedrijfsleven,  verdiepende kennis clusteren in de  

 nabijheid van universitaire instellingen. 

- Kennisniveau op MBO/HBO door focus op de toepassing van technologische innovaties.
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Bijlage 4: Voeding, gezondheid en welbevinden 

Verdiencapaciteit 
Voeding, gezondheid 
en welbevinden 
 

Economie Ruimte(beslag) Logistiek Milieu (Energie & 
Water) 

Bereikbaarheid & 
leefomgeving 

Kennis 
(onderzoek & 
onderwijs) 

Arbeidsmarkt 

Stand van zaken 
 
Voeding, gezondheid 
en welbevinden drijft 
op waarde-creatie van 
producten en 
reststromen 

- Zeer beperkt 
aandeel in 
economische 
betekenis GP-WO; 
verwachting is dat 
belang toeneemt 

- Is verwerkende 
schakel binnen GP-
WO mogelijk? 

-  

- Is nog beperkt 
voor productie, 
bewerking, 
handel & 
logistiek 

-  

-  - Beleid identiek 
aan traditionele 
tuinbouw 

-  

-  - Nieuwe 
technieken om 
inhoudsstoffen 
te meten 

- Technologie- 
en markt- 
kennis 
verspreid 

-  

-  

Randvoorwaarden/ 
eisen aan 
 
 

- Samenwerking met 
sectoren chemie, 
health & life science 

- Samenwerking met 
grote voedings-
middelenleverancier 
(bereiken massa) 

- Alternatieve 
verdienmodellen 
(differentiatie, 
diversificatie, ..) 

- Alternatieve 
financieringsmodel 
(voor marketing en 
ontwikkeling) 

-  

- Flexibel 
bestemmings-
beleid (multi-
functioneel) 

- Herstructurering 
niet belemmeren 

-  

-   - Specifieke eisen 
aan veiligheid, 
kwaliteitszorg, 
etc. 

-  

-  - Samenwerking 
groene en 
niet-groene 
opleidingen > 
product/markt
-ontwikkeling 

- Campus voor 
innovatieve 
bedrijven en 
start-ups (agro 
en niet-agro) 

-  

- Banen voor 
(levensmiddelen) 
technologen,  
marketing op 
HBO/WO niveau 

-  

 

 

 

 

Duurzaamheid/kringloopsluiting

Bij alle verdiencapaciteiten is verduurzaming van Greenport WO een centraal uitgangspunt. Enerzijds gaat dit samen met 

kostprijsbeheersing en anderzijds met het verbeteren van het milieu-imago van de tuinbouw. Met name op energiegebied 

liggen kansen door het ontwikkelen van collectieve voorzieningen (o.a. warmterotonde) en het uitwisselen van energie tussen 

verschillende bedrijfsactiviteiten binnen de greenport. Op dit moment wordt al warmte en CO2 vanuit het Rijnmond gebied in 

de greenport benut. Dit laat onverlet dat op individueel bedrijfsniveau mogelijkheden zijn om het energieverbruik te ver-

duurzamen. Ook ten aanzien van water (kwantitatief en kwalitatief) zijn er mogelijkheden voor verduurzaming (efficiënter 

gebruik, hergebruik afvalwater, gemeenschappelijk waterplas, etc. ) aanwezig, maar is de betaalbaarheid niet altijd aanwe-

zig. Daarnaast kunnen reststromen vanuit de stad nuttig worden aangewend voor toepassing in de tuinbouw. 

Een knelpunt is dat een beter en duurzamer geteeld product niet altijd een eerlijke prijs ontvangt. In dat verband blijft 

communicatie over de prestaties en inspanningen van de greenport (be good and tell it) een belangrijk aandachtspunt.

33



34



35



36



Stakeholderbijeenkomst
Handelingsperspectief
Greenport Westland Oostland
Naaldwijk, 30 juni
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Stakeholderbijeenkomst
Handelingsperspectief
Greenport Westland Oostland
Naaldwijk, 30 juni

Op 30 juni is bij Looije Tomaten in Naaldwijk een brede groep stakeholders bijeen gekomen.

Doel van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst had als doel om enerzijds de deelnemers op de hoogte te brengen van de stand van zaken van het MIRT-pro-

ces en het Handelingsperspectief Westland Oostland, dat deel uitmaakt van de Gebiedsverkenning Westland Oostland. Ander-

zijds is de deelnemers gevraagd in werkgroepen bijdragen te leveren aan een aantal voor het MIRT en het handelingsperspec-

tief relevante thema’s. 

Agenda van de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst is de groep stakeholders door Peter Verbon (provincie Zuid-Holland) geïnformeerd over het 

MIRT-proces en de Gebiedsverkenning Westland Oostland.

Vervolgens werd de groep stakeholders up to date gebracht van de resultaten de onderzoeken van Buck consultants en LEI/

Van Bergen Kolpa/BVR door middel van twee ‘werkcolleges’:

• Het werkcollege Mainport Greenport door Marcel Michon (Buck Consultants);

• Het werkcollege Verdiencapaciteiten Tuinbouw door Jan Willem van der Schans (LEI Wageningen UR). 

Vervolgens is er in werkgroepen uit elkaar gegaan om over de volgende drie thema’s in discussie te gaan:

1. Handel en logistiek;

2. Kennis en innovatie;

3. Verdiencapaciteiten;

Iedere groep stak dit anders in. Daarom verschilt de verslaglegging. Bij de groep Handel en Logistiek zijn er trends en vra-

gen geïdentificeerd. De groep verdiencapaciteiten heeft vooral de in concept uitgewerkte verdiencapaciteit Draakschijf-

functie getoetst en besproken waar aanpassingen plaats moeten vinden. Er is voor deze verdiencapaciteit gekozen omdat 

deze het grootst is en nog het minst concreet uitgewerkt op 17 juni. In de werkgroep Kennis is er vooral gesproken over wat 

voor soort kennisontwikkeling nodig is t.b.v. de verdiencapaciteit Internationalisering.

De middag is afgesloten met een quiz waarbij de kennis van de drie groepen over de Greenport werd getest. Alle deelnemers 

gingen naar huis met een tas heerlijke droomtomaten.

Dit verslag betreft een korte weergave van de drie groepsdiscussies.
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Handel en Logistiek 
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Groepswerk 1: Handel en Logistiek 
In deze sessie is een aantal trends en vragen geïdentificeerd. 

Trends: Handel

- De rol van de handelaar is anders dan vroeger, mede als gevolg van de containerisatie. 

- Er is nog altijd groei in containerisatie. Containers gaan via steeds grotere schepen, die alleen in de Maasvlakte  

 kunnen komen. De Coolport is een goede aanvulling als intermodaal knooppunt maar kan niet alles oppakken vanuit  

 zee door de ligging verder vanaf de Maasvlakte. De Maasvlakte ligt echter hemelsbreed wel vlakbij het Westland,   

 maar over de weg is het een grote afstand in km (65 km) en in tijd.

- Een extra overslagpunt bij Hoek van Holland, die de mogelijkheid creëert van een korte oversteek per schip tussen  

 het overslagpunt en de Maasvlakte, biedt kansen dit te verkorten.

- Er is ruimte voor nieuwe knooppunten die iets toe kunnen voegen ten opzichte van de bestaande knopen, maar niet  

 zorgen voor een 1-op-1 concurrentie. 

Trends: Keten

- Voor het bedrijfsleven, zowel producent als handelaar, ketendenken nu de nieuwe realiteit.

- Ontwikkeling van bedrijven: telers werken steeds vaker met combinaties van productie in Nederland & import. 

- De Rotterdamse Haven ontdekt langzaam de vershandel. Tot nu toe zagen ze daar geen brood in.

Trends: Markt

- De marge voor de keten zit nu bij de veredeling en de retail.

- In verhouding verdienden tuinders ten opzichte van veehouderij/akkerbouw het afgelopen decennium weinig. 

- Er zijn twee markten ontstaan: mainstream en niche. Een middensegment bestaat niet meer. Maar tevens geldt in  

 deze markt: wat nu gangbaar is, kan morgen weer voorbij zijn.

- Wat nu werkt, is het verkopen van een merk. De veredelaar en de retailer hebben nu een merk en dat werkt. Voor  

 beeld: als je vraagt aan iemand wat voor of waar je een pot pindakaas koopt zegt diegene: “bij AH, of van Calvé”. Aan  

 dit soort sterke merken ontbreekt het in de tuinbouw.

- Interessante trends zijn die de retailer ‘uit’ zetten, zoals HelloFresh. Dus producten direct of directer naar de   

 consument brengen. De vraag is in hoeverre dit mainstream gaat worden of toch een westerse niche blijft. 

Vragen: Ruimtevraag Westland

- Wat betekent schaalvergroting? En welke schaal is dan rendabel & haalbaar?

- Wat is de ruimtevraag van nichemarkten voor unieke producten, voor innovaties en voor grondstoffen?

- Waarom groeien het Westland & Oostland momenteel ten opzichte van Barendrecht? 

- Wat bepaalt de locatie voor een ondernemer? Zijn dat hele specifieke factoren? Zijn dat prijs, bereikbaarheid,

 status van terrein/omgeving, concurrentie nabij, ketenbedrijven dichtbij, cultureel/historisch element?

Vragen: Betekenis Handel

- Dit betekent de ontwikkeling van de handel voor het transport? Maar wat, dat is nog niet duidelijk. Dit kan bijvoor 

 beeld betekenen dat stromen verder gebundeld worden, maar kan ook betekenen dat pas op locatie (dichtbij de

 consument) producten gebundeld worden voor daily fresh? 
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- Dit heeft ook consequenties voor veiling-/handelsterreinen. Is de veiling/handel een lastige tussenstap tussen  

 producent en consument of blijft het fungeren als draaischijf waar meerwaarde wordt toegevoegd?

Belangrijke notie:

Modernisering van het Westland is hard nodig. Herverkaveling is daarvoor een mogelijkheid. Glasareaal is er genoeg, maar we 

gebruiken het niet, of niet effectief. Het Westland moet zeker niet verder versnipperen.
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Kennis
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Groepswerk 2: Kennis
In deze sessie is ingegaan op hoe het kennissysteem in en rond de Greenport eruit ziet en wat er nodig is om het kennissys-

teem verder te ontwikkelen t.b.v. internationalisering.

Ambitie voor de Greenport in 2030: een centrum zijn voor scholing, kennis, innovatie en onderzoek en in staat zijn om buiten 

de regio de kennis te gelde te maken. Er zijn in de regio diverse kennis- en opleidingscentra, van MBO tot wetenschappelijk 

niveau en innovatie- en demonstratiecentra. Tevens zijn er bedrijven met private R&D-activiteiten zoals RijkZwaan. Kunnen 

we al spreken van een kennissysteem/kenniscluster? En wat is er nodig in de Greenport om kennisvalorisatie, -toepassing en 

–ontwikkeling naar een hoger plan te kunnen tillen?

Discussiepunt: Greenport weinig start ups als systeem

Brainport Eindhoven is een voorbeeld van een kenniscluster. Een belangrijk verschil met de Greenportregio betreft de start

ups. Na de universiteit beginnen relatief veel studenten met een start up. Dat ontbreekt in het Westland. Er zijn wel start 

ups, maar niet startende vanuit de plek waar er is gestudeerd. Soms start men wel een bedrijfje na een MBO-opleiding. Een 

ander aandachtspunt is de aansluiting met investeerders. Deze ontbreekt in het Westland.

Discussiepunt: Internationalisering

De kennis die nodig is om te kunnen internationaliseren, wordt niet standaard in curricula aangeboden. Er wordt nu alleen 

bedrijfslevenkennis gevaloriseerd en het loopt wat mee via de waterkant of de zaadveredelingskant. Er is ook een gebrek-

kige focus om naar het buitenland te gaan. Die cultuur is er niet in de Greenport. Je moet expats binnenhalen of overgaan 

op een expat-cultuur om de 2030-ambitie haalbaar te maken. Als je tuinbouwkennis wilt valoriseren in het buitenland, zal je 

ter plekke moeten gaan telen. Je hebt procesmanagers nodig die internationale tuinbouwbedrijven willen gaan runnen. Het 

gebeurt wel. Maar vaak weten we niet eens van elkaar wie in het buitenland actief is. 

Er is wel wat aandacht voor dergelijke internationalisering binnen de opleidingen en er zijn ook wel jongeren die dat willen. 

Maar het kost tijd om de buitenlandervaring op te doen, en de buitenlandervaring moet ook plaatsvinden in een periode 

wanneer men begint aan de huisje-boompje-beestje-periode. Het zit ook nog steeds in de Westlandse cultuur om in de regio 

te blijven.

Discussiepunt: Generalistische kennis

De sector heeft behoefte aan generalistische kennis: een brede tuinbouwkundige achtergrond. Veel bedrijven wortelen met 

het werven van deskundig en ervaren personeel. In bijvoorbeeld Delft zijn juist veel specialistische vakgebieden. Om het vak 

glastuinbouw goed te kunnen doen, moet je van veel vakgebieden (chemie, biologie, economie, etc.) wat weten. Er zijn steeds 

minder van dat soort generalisten. De instroom is ook heel laag in de tuinbouwvakgebieden. 

Discussiepunt: OVO-wereld is te veel uit elkaar geraakt

Het OVO drieluik is vervaagd, terwijl die koppeling juist nodig is. Voorlichting blijft nodig, maar is versnipperd. Hoe faci-

liteer je dat? De overheid trekt zich meer terug en vindt dat bedrijfsleven het onderzoek meer op moet pakken. Maar het 

bedrijfsleven is geïnteresseerd in resultaten voor de korte termijn. Dan krijg je een ander soort onderzoek. Niet het 

wetenschappelijke onderzoek. Kunnen de werelden van het onderzoek, voorlichting, onderwijs, onderneming toch niet weer 

meer bij elkaar worden gebracht? In het Westland zie je dat wel wat gebeuren. In de demokwekerij zitten ook een paar andere 
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kleine bedrijven. Maar de Nederlandse bedrijven zijn er niet zo gauw toe genegen om dicht op elkaar te zitten. In het buiten-

land gebeurt dat meer. 

Discussiepunt: Locatie Campus

Zijn er ideeën over waar de campus moet komen? Rondom WUR? WUR heeft goede faciliteiten (toegepast onderzoek in Bleis-

wijk en fundamentele onderzoek in Wageningen) en moeite om het vol te krijgen. Er moeten goede faciliteiten zijn; lab, kas, 

ict, toegang tot wetenschappelijk onderzoek. De bedrijven hebben vooral een centrale plek nodig waar het toegepaste onder-

zoek plaatsvindt. Dat was vooral WUR in Bleiswijk. Maar dat krijgt minder geld. Wat voor model heb je nodig? De collectiviteit 

(Productschap, etc.) is verdwenen. 

Discussiepunt: Interactie studenten en bedrijfsleven

Het fundamentele onderzoek vindt vooral in Wageningen plaats. Dat maakt dat er bijna geen studenten in het Westland komen 

voor afstudeerprojecten. Studenten vinden het Westland te ver. Discussie: Is er een probleem als de student niet naar het 

Westland wil en het Westland/bedrijfsleven niet naar de universiteit? De ervaring leert dat als je studenten in de buurt van 

het bedrijfsleven zet, dan gebeuren er dingen en ontstaat er nieuwe business. 

Discussiepunt: Aantal academici

Het aantal academici is laag in het Westland in de primaire sector. In Wageningen leer je plantenkunde. Daar leer je niet hoe 

een kas functioneert. De plantkundigen kunnen meteen bij een Rijkzwaan terecht. Die gaan de primaire sector niet in. Vanuit 

TU-Delft komen ze wel naar het Westland. Zijn technisch specialisten die wat de tuinbouw al doet, beter kunnen maken (snel-

ler, duurzamer, efficiënter, etc.). Zij richten zich niet op het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Op dat punt worden 

de Wageningse studenten gemist. De vraag is: heb je WO’ers nodig? HBO‘ers kunnen ook de WO-kennis ontsluiten en toepassen. 

Het meest ideaal is WO-specialist die zich daarna generalistisch opstelt. 

Discussiepunt: Is het Westland aantrekkelijk voor studenten?

Er staan bij bedrijven vragen uit voor stagiaires, maar ze komen niet. Dat heeft met verschillende aspecten te maken. Met 

imago, slechte bereikbaarheid, ligging. Is het Westland leuk? Er is hier een gesloten cultuur. Daar trek je geen academici 

mee. Jonge mensen moet je faciliteren. Hoe krijg je de werelden bij elkaar? De vraag daarbij is ook of het gebied (de West-

landers) dat wil? 

Discussiepunt: Open staan voor innovatie

Je krijgt nu een periode  waarbij innovatie moet. Het Westlandse bedrijfsleven zal gaan veranderen. Er moet nog wel een slag 

gemaakt worden om HBO’ers en WO’ers te kunnen opleiden. MBO’ers komen vanzelf. Er zijn op zich heel weinig bedrijven bezig 

met het opleiden van studenten en het binnenhalen van kennis. Daar is geen aandacht voor. Telen, blijven telen en meer telen 

was tot voor kort vooral de focus. Wat je vroeger als tuinder deed: telen, doe je echter steeds minder: je moet steeds meer 

tijd besteden aan marketing, financiën, logistiek, etc. De tuinder wordt steeds meer een CEO. Niet alle ondernemers kunnen 

dat. Voorbeelden zijn Greenco, Van der Lans. Westland moet meer open staan voor innovatie en dat internationaliseren. De 

kennisdiscussie gaat niet over bakstenen (waar moet een campus komen) maar over samenwerking.  Het is wel handig dat 

scholen in de buurt van de bedrijven zijn. Als je een faculteit in Naaldwijk zet, met topprofessoren, dan komen de buiten-

landse studenten. Maar niet de Nederlandse. De Nederlandse student, hoeft zijn studentenleven niet in het Westland door te 

brengen. Hij kan zijn opdracht ook op een andere locatie vorm geven.
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Verdiencapaciteiten:
Draaischijffunctie   
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Groepswerk 3: Verdiencapaciteiten: 
Draaischijffunctie    
In deze sessie stond de verdiencapaciteit Draaischijffunctie centraal. Tijdens de sessie is het ruimtelijk beeld, dat in de 

workshop van 17 juni is samengesteld (zie pagina 15), verder aangescherpt en aangepast, zoals duidelijker onderscheid tus-

sen fruit, groente en sierteelt en toevoeging van bijvoorbeeld landen namen.

Ontwikkelingen om rekening mee te houden bij de verdere ontwikkeling van de draaischijffunctie:

- Buitenlandse productie versus binnenlandse productie:

- Er komen steeds meer mogelijkheden voor vers houden, waardoor productie van steeds verder weg kan komen;

- Meer verschuiving van voedselgewassen naar sierteeltproducten; 

- Meer local for local en invloed van de consument (Vb. Haagse wijk adopteert een kas);

- Productie van het complementair product in Westland houden, terwijl het uitgekristalliseerde product in het bui   

               tenland wordt geproduceerd .

- Energievraagstuk (Vb. Restwarmte Rotterdam)

- Van teler > naar telerhandelaar > naar handelaar

- Niet alleen doorvoer maar ook bewerking, o.a. herverpakken

- Waardeverhouding versus logistiek.

Verschillende sectoren, doorlopen verschillende ontwikkelingen:

- Bloemen: Nu nog divers: op termijn grote bloemengewassen naar het buitenland, in Nederland blijft de niche.

- Groente: Er zijn 5 grote supermarkten. 

- Planten: Blijft groeien maar de ontwikkeling is onduidelijk. Warmtebronnen worden hierbij cruciaal.

- Fruit: Vers en lokaal wordt steeds belangrijker. 

De Driehoeksverhouding van handel – productie – logistiek blijft belangrijk! 

Vraag: Hoeveel areaal heb je nodig om het e.a. te telen → Waar ligt het kantelpunt?

Bijstelling gewenst bij:

- Ketenregie:

- netwerken/samenwerkingen/lobbyen

- Beter wetenschappelijk onderzoek/onderwijs:

- De kracht van het cluster erkennen;

- Toe kunnen voegen van meerwaarde aan je producten;

- Kennis up-to-date houden;

- Blijven innoveren (veredeling) → grote ondernemers erbij betrekken.

- Marktkennis opbouwen: 

- Marketingverhaal klaar hebben
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Deelnemende organisaties 17 Juni
en 30 Juni

ABC Westland Beheer C.V.

Buck Consultants International

Gemeente Barendrecht

Gemeente Lansingerland

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Westland

Gemeente Zuidplas

Green sales&promotions

Greenport Westland-Oostland

Grontmij Nederland B.V.

Grootscholten Consultancy

HAS Hogeschool

Hogeschool Inholland

Inholland / TU Delft

Jiffy Products International BV

Kamer van Koophandel

LEI Wageningen UR

LTO Glaskracht Westland

LTO Noord Glaskracht

Ministerie van IenM

Politie basisteam Westland

Politie Eenheid Den Haag - Team Westland

Provincie Zuid-Holland

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Royal Lemkes

TNO

Vgb

VNO-NCW West

Wageningen Academy

Wageningen UR Glastuinbouw

Zwinbrothers Beheer BV
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